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PUBLICIDADE DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA 2019 

 

São Paulo, 16 de julho de 2020. 

 

Prezados,  

 

A Confederação Brasileira de Rugby, pessoa jurídica de direito privado, associação civil 
de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Nações Unidas, n 12.495, 
conjunto 11A, Cidade Monções, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.380.658/0001-
44, representada pelo seu representante legal, Sr. Jean Luc Pierre Marie Ghislain Jadoul, nos 
termos de seu Estatuto Social, vem, por meio deste Ofício, informar que as demonstrações 
financeiras  e relatório anual de gestão relativos ao ano de 2019 serão publicados no website 
da CBRu após devida deliberação e aprovação em Assembleia Geral Ordinária.  

A necessidade de prévia aprovação dos documentos antes da publicação está prevista 
no art. 3, inciso VI do Regimento Interno da Assembleia Geral, que possui respaldo no Estatuto 
Social da CBRu. O citado artigo dispõe que: 

 

Art. 3 - São atribuições da Assembleia Geral Administrativa: 

VI – Aprovar as contas e o relatório anual de gestão da entidade, 
observando os princípios fundamentais de contabilidade e das Normas 
Brasileiras de Contabilidade, mediante parecer do Conselho Fiscal, até o 
último dia do mês de abril de cada ano, na forma definida pela Lei 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, que deverá também ser auditada por 
auditores independentes, consoante mandamento do art. 46-A da Lei 
9.615/98. Ademais, é necessário a publicidade, por qualquer meio eficaz, 
no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e 
demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas 
de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer 
cidadão; 
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A CBRu informa também que a Assembleia Geral Ordinária, que terá como objeto de 
deliberação as demonstrações financeiras e o relatório anual de gestão relativos ao ano de 
2019, será realizada no dia 08 de agosto de 2020, com primeira convocação às 11h00min e 
segunda convocação às 11h30min, conforme consta no Edital de Convocação de Assembleia 
Geral Ordinária publicado no website da CBRu no dia 08 de julho de 2020, bem como publicado 
em jornal de grande circulação. 
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